
 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 63.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 

и 68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке Општинске управе општине 

Жабари, доставља заинтересованим понуђачима следеће: 

 

ПОЈАШЊЕЊЕ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН број 1/2018 

 

„Реконструкција главног водоводног цеововода у Александровцу  

од центра насеља према Ореовици  

(поред државног пута II A реда бр. 160 на делу пута Пожаревац-Свилајнац)“ 

 

 

Питања од стране потенцијалних понуђача: 

  

У предмеру и предрачунуза наведену јавну набавку у делу Грађевински и монтерски радови 

под бројем 13 захтева се уградња седла са ножем. 

Питање: Да ли се ради о седлу са интегрисаним вентилом? 

  

ОДГОВОР: ДА. 

 

 

Сходно члану 63. став 2. ЗЈН,  у прописаном року  више од пет дана пре истека рока за 

 подношење понуда, тражимо од вас додатно појашњење у вези горе поменуте јавне 

набавке. 

Кадровски капацитет: 

Услов:  Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца 

за све време извршења уговора о јавној набавци и то: 

- најмање 10 извршилаца, а од тога једног дипломираног инжењера који поседује важећу 

лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 412 или 413 или 414 који ће решењем 

бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци. 

Доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: 

уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених 

послова или другог уговора о радном ангажовању и одговарајући М образац у складу са 

законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.   
"С обзиром да  је за  раднике и инжењере наведено  да могу бити  ангажовани : уговор – 

фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или 

другог уговора о радном ангажовању, напомињемо да  уколико су  радници  ангажовани  по 

горе наведеном основу ,да се за ту врсту  уговора не може доставити М образац, јер обавеза  

плаћања пореза  и доприноса  настаје  након  извршења уговора, па  самим тим не  можемо 

имати М образац за ангажована лица по горе поменутим уговорима, стога молимо да дате 

могућност достављања уговора о радном ангажовању без достављања М обрасца, јер се 

наведени доказ М образац може захтевати за лица која су у радном односу ( на  одређено или 

неодређено време). 

 

 

 

Наручилац 
ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

Адреса Кнеза Милоша 103 

Место Жабари 

Број ЈН 1/2018 

Број  404-8/2018-01 

Датум 06.02.2018. год. 



 

ОДГОВОР:  

Конкурсна документација код доказа кадровског капацитета предвиђа да се за носиоце 

лиценци који нису запослени код понуђача доставе уговори (фотокопија уговора о делу) а што 

се тиче М обрасца, односи се на уговоре о привременим и повременим пословима или другог 

уговора о радном ангажовању јер се и позивамо на Закон о раду одн. на Закон о доприносима 

за обавезно социјално осигурање (које подразумева да лице неће поседовати М образац за ту 

врсту уговора)... 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 


